
STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO- 

-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. 
A.G. L. Svobody 760, 742 13  Studénka  

zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě oddíl 0, vložka 86 

 

 

Provozní režim praktického vyučování 
 
Praktické vyučování učebního oboru Strojní mechanik je realizováno 

v zrekonstruovaných prostorech II. NP haly SOU č.p. 833 v areálu společnosti Pars 

Komponenty, s.r.o., se sídlem Malá Strana 451, 742 13 Studénka, které jsou od 1. září 

2016 zapsány pro naší střední školu jako pracoviště pro provoz odborného výcviku. 

 

1. Konkrétně platí pro učňovskou dílnu, sociální zařízení, kancelář mistrů a denní místnost, 

ve kterých se provádí odborný výcvik žáků, a prostory, které žáci při plnění osnov 

odborného výcviku třeba jen dočasně k tomuto účelu používají.  

2. Žáci  jsou  povinni  dodržovat  platné  předpisy  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  

a předpisy požární ochrany.  

3. Obsluhovat  dílenské  stroje  a  zařízení  je  možné  jen  se  souhlasem  příslušného učitele  

odborného výcviku. Každé poškození strojů a dílenského zařízení  je pracovník nebo žák 

povinen nahlásit učiteli odborného výcviku, který o tyto stroje a zařízení pečuje.  

4. Pohyb cizích osob v prostorách dílenského areálu  je možný  jen v doprovodu pracovníka 

školy a po  souhlasu vedoucího učitele odborného výcviku.  

5. V průběhu  odborného  výcviku  nesmí  žáci  opouštět  pracoviště  bez  souhlasu  učitele 

odborného výcviku. Nesmí provádět  žádnou práci, kterou  jim nepřidělil příslušný učitel 

odborného výcviku. V dílnách v době mimo rozvrh zaměstnání mohou se žáci  nacházet 

jen za  dozoru  svého  učitele  nebo  dozoru  jiného  pracovníka.   

6. Na pracoviště odborného výcviku nastupují žáci v předepsaném pracovním oděvu a obuvi. 

Pracovní oděv si žáci vyměňují podle charakteru práce a stupně znečistění. Při práci dbají 

pokynů učitelů a používají prostředky a pomůcky zvyšující bezpečnost práce. 

7. Ke svačině, obědu  a  ze  zaměstnání  odcházejí  s čistě  umytýma  rukama.  Svačit  smí  

pouze  ve vyhrazeném prostoru, který určí učitel odborného výcviku. Přestávka na svačinu 

trvá 15 minut a probíhá od 9:45 hod do 10:15 hod. Přestávka na oběd je 30 minut a žáci ji 

čerpají v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. 

8. Žáci nesmí nikomu půjčovat přidělené nářadí.  Jejich ztrátu  je povinen žák bezodkladně 

ohlásit příslušnému učiteli odborného výcviku. Není  dovoleno vynášet z dílny bez 

souhlasu učitele nářadí, nástroje, materiál, opotřebované součástky apod.  

9. Zaměstnanci  a  žáci  jsou  povinni  pracovat  hospodárně,  zejména  při  spotřebě  

elektrické energie,  přídavného  materiálu  a  ostatního  režijního materiálu.  

10. Každý úraz, který se stane v dílnách  je žák okamžitě povinen ohlásit příslušnému učiteli 

odborného výcviku nebo učiteli vykonávajícímu dozor nad žáky.  

11. Každodenní otevírání a zavírání dílny, hlavní vchod na dílnu, dveře umývárny, sociální 

zařízení v 7.00 hod. a 14.30 hod. provádí  učitel odborného výcviku. Zároveň kontroluje 

zhasnutí  světel a uzavření kohoutů vody.   

12. Do  dílny   žáci  vstupují  hlavním  vchodem.  Žákům  je  přísně zakázáno pohybovat se 

před začátkem výuky mimo vyhrazený prostor. To platí i o svačinové a polední přestávce.   

13. Žáci si na pracoviště sebou  nosí sešit a psací potřeby, ručník, svačinu případně nápoje.  

14. Pracovní doba žáků v odborném výcviku:   I. ročník      8:00 – 14: 45 hod    

 

 

Ve Studénce 1. září 2016                                                           PaedDr.Katarína Vrablová 

                                                                                                             ředitelka školy 


